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2018בר מספט

משפחות יקרות,

הספר של מחוז יורק יזמין  את כל -, מועצת בתי2018דעת התלמיד חשובה  לנו. בנובמבר 

( .(Every Student Counts Survey - ESCSסקר כל תלמיד חשוב בהתלמידים להשתתף  

וגם את   YRDSB’sהיא לשפר את הבנת האוכלוסיה המגוונת של תלמידי זה  סקר מטרת מפקד 

הספר -עזר לשיפור בתי -חויות התלמידים בתוך בית הספר ומחוץ לו. תוצאות הסקר ישמשונה ככלי

:שלנו 

 לזהות ולחסל את המכשולים השיטתיים העומדים בדרך הצלחת התלמיד;

 ו ;לייצר סביבה הוגנת  וכוללנית בבית הספר- 

 .לשפר את השגי התלמיד ורווחתו 

CCI Research  את הסקר ולהבטיחמידע חסוי,  המועצה כדי לנהלחתם על חוזה לעבוד עם

ביטחוניות והצטמדות לחוקים הקיימים. הבטחה שהסקרים מתואמים לגיל התלמיד, פותחו שני 

 סקרים. הסקרים הם התנדבותיים וסודיים.

 סקר לתלמידים מגן ילדם ועד כיתה  ו'
לין עם הילד/ה בבית. -שיש להן ילדים בגן ילים ועד כיתה ו'  תוזמנה למלא את הסקר אוןהמשפחות 

לין עם הוראות. המשפחות -בחודש נובמבר, בית הספר ישלח מכתב לבית ויכלול לינק  להסקר און
לחוד.  שיש להן יותר מילד/ה אחד/ת  בגן ילדים ועד כיתה ו' יידרשו למלא את הסקר  עבור כל ילד/ה

לין יהיה זמין באנגלית, בסינית  פשוטה, בסינית מסורתית, בפרסית גוגאראתית, -הסקר און
בעברית, בקוריאנית, בפונגאבית, ברוסית, בטאמיל, באורדו, בוויטנאמית. אם, מסיבות נגישות, 

 אתם דורשים לקבל את הסקר על נייר, באותיות גדולות או בכתבבריל, נא להתקשר עם 
CCI Research  1-866-450-4907למספר 

 .2018באוקטובר  9-לא מאוחר יותר מ

 יב' –ז' סקר לתלמידים בכיתות 
סקר המשך הכיתה. בלין - למלא את הסקר און יב'יזומנו –ז' , כל התלמידים בכיתות בחודש נובמבר

באנגלית, בסינית פשוטה, בסינית מסורתית, בפרסית, ברוסית, בטמיל ובאורדו. זמין הלין יהי-און
מסיבות נגישות, הסקר יהייה זמין על נייר, באותיות גדולות או בכתב בריל. הקלות לתלמידים 

הספר.  השתתפות בסקר היא -הזקוקים עזרה למילוי הסקר יאורגונו מראש על ידי צוות בית
ים לדלג על שאלות שאינם רוצים לענות. אם את/ההורה/אפוטרופוס של התנדבותית. תלמידים יכול

 רוצה שהם/ן ישתתפו/נה בסקר, נא להתקשר עםולאיב'  –ילד/ה )ילדים/ות( בכיתות ז' 
CCI Research  2018באוקטובר  9לא מאוחר יותר מ1-866-450-4907במספר. 
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התלמיד/ה, יסופק -היא לזהות ולחסל מכשולים העומדי מנגד השגיהיות ואחת המטרות של הסקר 

השג המלמיד/ה. למען  SSכדי לקשור את נתוניי הסקר עם נתוניYRDSBצופן יחיד ומיוחד לכל סקר 

הבטחת סודיות, הסקר לא יכלול מידע מזהה ישיר )כגון השם של הילד/ה שלכם(. סיכום התוצאות 
 .2019הספר באתר האלקטרוני של המועצה  באביב -ן בבתי)רק נתונים  מקובצים( יהייה זמי

 
אודות -הספר שלכם. מידע נוסף על-אם יש לכם כל שאלה על הסקר, נא להתקשר עם מנהל בית

 .www.yrdsb.ca/escs( זמין באתר   FAQs-הסקר )כגון שאלות על הסקר ו

הספר. הורים -נו לעבוד ביחד כדי לייצר סביבות הוגנות  וכוללנוית בביתאתתעזור לזו חשובה יוזמה
 .ואפוטרוסים הם שותפינו החזקים ביותר בחינוך ואנחנו מודים לכם על תמיכתכם
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 מנהלת החינוך

 

 מכתב זה נא לבקר באתר האלקטרוני של המעצהשל אם אתם רוצים העתק מתורגם 
www.yrdsb.ca/escs 

 

 תרגומים זמינים  בשפות הבאות:  
 

 סינית  פשוטה
 סינית מסורתית

 פרסית
 גוגאראתית 

 עברית
 קוריאנית 
 פונגאבית

 רוסית 
 טאמיל
 אורדו

 ויטנאמית
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